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Santos é a quinta cidade
que mais criou empregos

Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados ontem pelo Ministério do 
Trabalho mostram que o município está entre os melhores do Estado, com 1.535 vagas abertas em março {pág 07}

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Verdão tem queda de 
produção na reta final do 
Paulista e preocupa Felipão {pág 15}

Bebida e direção

Senado busca
novas provas
contra a
embriaguez

Comissão de juristas criada 
pelo Senado quer exame clínico"
e testemunho como prova contra
motorista bêbado {pág 06}

Sem sacolinhas,
cestos ‘somem’
dos mercados

Após fim da distribuição da 
embalagem, supermercados vivem
onda de furto de cestos {pág 04}

Palmeiras tenta 
driblar pressão
psicológica

Mín 21°C
Máx 27°C

SANTOS
Terça-feira, 
17 de abril de 2012

Edição nº 561, ano 3

Alunos da rede municipal de Guarujá
passarão a receber orientações sobre
finanças nas aulas de matemática {pág 02}

Educação financeira
vai à sala de aula

Trabalhadores do Hospital Guilherme Álvaro entraram em greve ontem, mas atendimento não foi prejudicado {pág 03}

MUSEU DA LÍNGUA 
PORTUGUESA TRAZ

‘JORGE AMADO E 
UNIVERSAL’ {pág 10}

NOVA TURNÊ DE 
JORGE VERCILLO PASSA
PELO TEATRO COLISEU

NO SÁBADO {pág 09}

MADONNA
ANUNCIA SHOW NO
ESTÁDIO DO MORUMBI 
EM DEZEMBRO {pág 11}

Greve na Saúde
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Aprender a poupar o di-
nheiro e administrá-lo
desde cedo. Desta manei-
ra, alunos do 5º ao 8º ano
do Ensino Fundamental,
das escolas municipais de
Guarujá, terão no currícu-
lo o tema Educação Finan-
ceira. 

Segundo a secretária de
Educação, Priscila Bonini, a
medida é inédita no país
beneficiará 10.167 alunos
da rede municipal de ensi-
no. "Os alunos vão apren-
der a economizar, como
aplicar seu futuro salário,

analisar dentro de sua ex-
pectativa, quais são seus
sonhos e guardar dinheiro
para empreender futura-
mente. Baseado na meto-
dologia DSOP (Diagnosti-
car, Sonhar, Orçar e Pou-
par), a Educação Financeira
será implantada dentro da
disciplina de Matématica e
as notas serão avaliadas na
mesma matéria. Nesta se-
gunda, começamos a capa-
citar os professores e den-
tro de dois meses, no máxi-
mo, já vai estar na grade
curricular dos alunos". 

"A maioria dos jovens
em seu primeiro emprego
já começa a contrair dívi-
das. Com o hábito de pou-
par, a pessoa começa a en-
xergar o futuro. O aluno
vai aprender que quando
ele guarda dinheiro, ele
vai comprar à vista e vai

ter desconto. Ele vai usar
os juros ao seu favor. Além
disso, o material didático
tem atividades para fazer
em casa com os pais. Eles
vão ser multiplicadores e
vão ensinar os pais a pen-
sar na aposentadorias,
previdência e enconomi-
zar nas contas domésti-
cas", disse o educador fi-
nanceiro do Instituto
DSOP de Educação Fina-
ceira, Élio Pallaro, respon-
sável em aplicar o curso
aos professores. 

O economista e coorde-

nador do Nucleo de Pes-
quisa e Estudos Socioeno-
micos da Unisanta (Nese),
Jorge Manuel de Souza
Ferreira, aprovou a ideia.
"Achei muito interessante
esse tipo de trabalho.
Acho que falta em muitas
famílias no Brasil o senti-
do da necessidade de pou-
par e até mesmo do que
gastar. Com certeza vai
surtir efeitos positivos". 

Noções de como economizar o futuro salário, ter menos gasto no orçamento doméstico, poupar
dinheiro para um negócio ou comprar algum bem material estão entre os temas das aulas 

Editado e distribuído por SP Publimetro 
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Alunos de Guarujá terão 
aulas de Educação Financeira  

ANA PAULA SANTOS
METRO SANTOS

ATÉ 29 DE ABRIL 

Feirantes
devem 
renovar 
licença
Os 260 feirantes de
Praia Grande pre-
cisam renovar a li-
cença até o dia 29
de abril. O permis-
sionário deve com-
parecer à Sefin,
que fica no andar
térreo do Paço
(Avenida Presiden-
te Kennedy, 9.000,
Bairro Mirim), di-
retamente no gui-
chê 16, munidos
de RG, uma foto
3x4, o carnê de
2011 quitado, as
parcelas de janeiro
a março de 2012
quitadas e compro-
var pagamento ca-
so haja débitos de
anos anteriores.
Aqueles que não
comparecerem até
o dia 29 deste mês
terão suas ativida-
des suspensas e po-
dem ser multados
em até R$1 mil.

METRO SANTOS

10.167
alunos da rede munici-
pal de ensino terão 
a nova disciplina 
na grade curricular. 

FRED CASAGRANDE / METRO SANTOS

Av. Capitão Mor Aguiar está parcialmente fechada 

A Avenida Capitão Mor Aguiar, no Parque Bitaru, em São Vicente, está parcialmente interditada por conta dos
serviços de fresagem do lado par da pista. O trabalho começou no trecho entre as ruas Frei Gaspar e Jacob Em-
merich. Depois será feito na Rua Santa Cruz até a Avenida Capitão Luiz Pimenta. Segundo informou o prefeito
Tercio Garcia, serão pavimentados 550 metros lineares de malha viária. A pavimentação está sendo realizada
com recursos conquistados do Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias (DADE) 2011, da Se-
cretaria Estadual de Turismo. A avenida será interditada em meia pista no trecho emquanto estiver recebendo
obras. Ainda não se sabe até quando os trabalhos serão concluídos. 

Obras em SV

Pista sentido Praia-Centro vai ser recapeada em trecho de 550 metros

GUARUJÁ

Mulher
morre com
meningite
bacteriana
A costureira Carmelita
Tereza Soares, de 66
anos, morreu na tarde
deste domingo (15), na
Vila Zilda, em Guarujá.
De acordo a Vigilância
Epidemiológica de
Guarujá, um exame
comprovou que ela 
estava com meningite
bacteriana. Familiares
bastante assustados
deixaram o caixão la-
crado durante o enter-
ro da costureira. 
Apesar do exame de-
tectar meningite, no
começo da manhã de
ontem, a Prefeitura 
de Guarujá disse que 
a causa da morte da
mulher foi um AVC 
hemorrágico. Apenas
neste ano, quatro ca-
sos de meningite bac-
teriana já foram detec-
tados em Guarujá.

METRO SANTOS

Cotações
Dólar

+ 0,21%
(R$ 1,84)

- 0,05%
(R$ 2,40)

- 0,24%
(61.954 pts)

Euro

Bovespa Selic
(9,75%)

Salário
mínimo
(R$ 622)
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Depois de quase sete ho-
ras sob a mira de um re-
vólver o cliente de um bar
na Rua Marechal Pêgo Ju-
nior,  Vila Nova, foi liber-
tado na manhã de ontem.
Além dele, o dono do bar e
mais um funcionário fo-
ram mantidos reféns e
presos no banheiro do es-
tabelecimento.

Segundo a Polícia Mili-
tar, o criminoso já estava
sendo perseguido, pois ha-
via tentado roubar pelo
menos duas residências na
madrugada de segunda-fei-
ra. Ele chegou a trocar ti-
ros com a polícia, ferindo
um PM no braço. 

A Polícia disse ainda que
a negociação foi dificulta-
da pelo fato de o bandido
estar sob o efeito de drogas
ou em um surto psicótico. 

Ruas do entorno foram

fechadas enquanto a PM e
o Gate (Grupo de Ações Tá-
ticas Especiais) negocia-
vam com o bandido. Mora-
dores do local acompanha-
ram os momentos de ten-
são durante a manhã de
ontem.  

Depois de mais de seis
horas, um tiro foi ouvido e
a polícia invadiu o local. O
disparo foi feito pelo ban-
dido, que durante a perse-
guição havia roubado a ar-
ma de um policial antes de
entrar no bar.  

Viaturas da PM, do Sa-
mu e do Corpo de Bom-
beiros ficaram a postos a
todo momento em caso
da necessidade de algum
socorro. 

Funcionários do Guilherme
Álvaro entram em greve
Equipe de enfermagem e
área administrativa do Hos-
pital Guilherme Álvaro en-
traram ontem em greve.

Segundo a diretora regio-
nal do SindSaúde-SP, Maria
Aparecida dos Santos, as
reivindicações são aumento
salarial de 26%, aumento do
tíquete alimentação para R$
25, já que hoje é de R$ 4,
jornada de trabalho de 30
horas semanais, entre ou-
tros. “O atendimento não
foi prejudicado e os profis-
sionais estão em esquema
de rodízio.”

Em nota a secretaria do
Estado da Saúde disse que o
governo do Estado aprovou
em 2011 um novo plano de
cargos e salários para os ser-
vidores da saúde, o que re-
sultou em aumentos de até
40% para a categoria, retro-
ativos ao mês de julho da-
quele ano. “A pasta vem
mantendo  diálogo com o
SindSaúde-SP em relação à
nova pauta apresentada”, di-
zia trecho enviado pela se-
cretaria. METRO SANTOS

Sindicalistas dizem que greve não afetou atendimento

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

CHRISTIANE FERREIRA
METRO SANTOS

Vacinação contra 
gripe atingirá 284 mil
Na Baixada Santista, 284
mil pessoas devem ser vaci-
nadas contra a gripe. So-
mente em Santos, 104.952
devem receber a vacina. A
campanha, que tem início
dia 5 de maio e se estende
até o dia 25 do mesmo mês,
vai abranger idosos, crian-
ças de 6 meses a 2 anos, ges-
tantes, indígenas e profis-
sionais de saúde. Além de
imunizar a população con-
tra a gripe A H1N1, tipo que
se disseminou pelo mundo
na pandemia de 2009, a
campanha também vacina-
rá a parcela da população
contra outros 2 tipos do ví-

rus influenza – A (H3N2) e B.
Segundo a chefe do De-

partamento de Vigilância
em Saúde de Santos, Iraty
Nunes Lima, a vacina não
provoca gripe, como muitos
insistem em dizer. “Está
descartada essa possibilida-
de, pois o vírus é inativo. Ele
nao é vivo e não tem como
causar doença.  É importan-
te frisar que a imunização
contra a gripe é fundamen-
tal para evitar complica-
ções, como a pneumonia.” A
vacina estará disponível nos
postos, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 16h.

METRO SANTOS

Imunização evita complicações respiratórias

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Jovem é 
morto na ZN
ASSASSINATO. Um estu-
dante de 18 anos foi as-
sassinado a tiros na ma-
drugada de segunda-fei-
ra no Caminho da Cape-
la, no Rádio Clube, na
Zona Noroeste. Um mo-
torista de 30 anos foi
atingido, mas escapou.
As duas vítimas conver-
savam na calçada quan-
do um carro de modelo
Fox, na cor preta, esta-
cionou. Um dos passa-
geiros do veículo ques-
tionou onde poderia ad-
quirir cocaína. O moto-
rista apontou para den-
tro do beco. Um passa-
geiro desceu do carro,
sacou uma arma e efe-
tuou os disparos. 

METRO SANTOS

Ônibus é 
incendiado
TRANSTORNO. No final da
tarde de ontem um ôni-
bus foi incendiado na
avenida Nossa Senhora
de Fátima, em Santos,
no Bairro Caneleira. As
chamas foram rapida-
mente controladas. O
trânsito foi desviado
pela CET (Companhia
de Engenharia de Tráfe-
gi) na pista sentido São
Vicente-Santos.

METRO SANTOS

Assalto em
São Vicente
CRIME. Cerca de dez pes-
soas foram assaltadas na
Ponte do Mar Pequeno,
na manhã de ontem. As
vítimas estavam em uma
perua e vinham de Igua-
pe para serem atendidas
no Hospital Guilherme
Álvaro, em Santos. Fo-
ram roubados bolsas, ce-
lulares, relógios e dinhei-
ro. Os bandidos fugiram. 

METRO SANTOS

Descarte de
lâmpadas
REUNIÃO. O Grupo Técni-
co de Trabalho de Educa-
ção para o Consumo Sus-
tentável, de Santos,  rea-
liza hoje a primeira reu-
nião. Serão discutidos o
programa de coleta, ar-
mazenamento, transpor-
te e destinação final de
lâmpadas fluorescentes.

METRO SANTOS

Breves

Cliente de bar na Vila Nova ficou
sob a mira de revólver por quase sete
horas Gate e PM foram chamados

Três são feitos de
reféns em Santos

LUCAS BAPTISTA/FUTURA PRESS

Negociação no bar da Vila Nova durou quase sete horas
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Clientes reduzem compras e
sacos de pão viram sacolinhas 
No interior, algumas re-
des de supermercados es-
tão sofrendo duas vezes:
com os consumidores,
que reduziram as com-
pras por não ter onde car-
regar os produtos e com
os furtos das cestas para

carregar produtos.
Em algumas lojas de

Campinas, as cestas desa-
pareceram desde que a no-
va regra entrou em vigor. 

Como o hábito de usar
a sacola retornável ainda
não pegou, é comum

clientes deixarem produ-
tos no mercado quando
esquecem em casa a saco-
la retornável. É o que faz a
auxiliar de cozinha Fran-
cisca Cruz, de 44 anos, e
Carlos Bezerra, de 32, re-
cém chegados de Alagoas.

“Não temos carro. Aí, vai
só o extremamente neces-
sário”, diz Bezerra.

Na falta de sacolas plás-
ticas, até sacos de pão são
usados pelos consumido-
res para embalar produ-
tos.

Grandes redes não
sabem dos crimes
Procurados, o Carrefour e o
Grupo Pão de Açúcar infor-
maram, em nota, que não
têm conhecimento da onda
de furtos de cestinhas.

O Pão de Açúcar, tam-
bém responsável pelo Ex-
tra, disse que não é comum
o furto de cestas e que as
denúncias do Metro serão
investigadas. Já o Carrefour

diz oferecer embalagens
reutilizáveis aos clientes.

A Apas, autora do acor-
do para abolir as sacoli-
nhas plásticas, disse que
não acessa o sistema de se-
gurança dos associados.

Procuradas, as redes
Walmart e Sonda não fo-
ram localizadas pela repor-
tagem. METRO

Supermercados vivem
onda de furto de cestas
O fim da distribuição gra-
tuita de sacolinhas plásti-
cas, em vigor há 14 dias,
trouxe um problema a re-
des de supermercados em
São Paulo: para levar as
compras para casa, clientes
estão furtando as cestinhas
usadas para separar produ-
tos  na loja. Alegando que
vão levar as mercadorias
até o carro, eles saem com
as cestas e somem.

A falta de cestinhas foi
constatada pelo Metro em
seis redes de supermerca-
dos da capital. Em três,
funcionários relataram que
os furtos começaram já no
dia 4, mesmo dia em que
as sacolinhas foram bani-
das em lojas filiadas à Apas
(Associação Paulista de Su-
permercados). 

No Carrefour Limão, na
zona norte, a pilha de cestas
que antes ficava na porta da
loja não está mais lá. “Leva-
ram todas”, disse uma fun-
cionária. Segundo ela, só 2
das 200 cestas antes dispo-
níveis resistiram aos furtos.

No Pão de Açúcar da rua

Cardoso de Almeida, em
Perdizes, na zona oeste,
das 70 cestinhas que chega-
ram em janeiro sobraram
30. “Não sei se vamos repor,
pois é repor para sumirem”,
disse uma das atendentes. 

Já no Extra da avenida
Imperatriz Leopoldina,
também na zona oeste, a vi-
gilância no estacionamento
foi reforçada no início des-
te mês. “Estão levando mes-
mo. Se percebemos que o
cliente vai levar a cesta, o
abordamos para recuperá-
la”, disse um funcionário.

Para evitar furtos, o Wal-
mart implantou nas cestas
um alarme que é acionado
sempre que o cliente tenta
sair da loja com uma em

mãos. No Sonda, consumi-
dores não conseguem nem
sair das lojas com a cesti-
nha. Se tentarem, são bar-
rados por funcionários. 

Além do furto, o uso de
sacos plásticos da seção de

hortifrúti aumentou desde
que a regra entrou em vi-
gor. Para não pagarem pe-
las sacolas retornáveis,
clientes usam os saquinhos
para levarem os produtos.
“Vemos gente com várias

delas, mas não podemos
proibir”, disse uma funcio-
nária do Pão de Açúcar.

Sem as sacolinhas gratuitas, clientes espertinhos levam as compras para casa no utensílio 
usado para pegar os produtos na loja Saquinhos de hortifrutis também viram sacolinha 

Suporte de cestas ficou vazio no Pão de Açúcar da rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi

ANDRÉ PORTO/METRO

Ailton da Cruz
32, AJUDANTE GERAL

Uso caixa de papelão para
levar as compras e as devolvo
para ajudar outras pessoas.  

Ana Paula Silva
35, PROMOTORA DE VENDAS

Tem de se adaptar. Comprei
a sacola. É um absurdo esses
furtos. Isso é falta de caráter 

Vox Populi

MARCELA SPINOSA
MÁRCIO ALVES
METRO SÃO PAULO

2
é o número de cestas
que restaram das 
200 disponíveis na 
unidade Limão do 
Carrefour, na 
zona norte. 

Parque Playcenter começa a
desmontar atrações em São Paulo

Um dos brinquedos mais
conhecidos do Playcenter,
o Boomerang, já está quase
todo desmontado.

Inaugurada em 1998, a
atração fazia parte da pai-
sagem da marginal Tietê,

na zona oeste. A monta-
nha-russa foi vendida para
um outro parque, cujo no-
me não foi divulgado.

Segundo o Playcenter, a
venda faz parte da propos-
ta de transformar o parque

com foco no público infan-
til. Serão investidos R$ 40
milhões no novo conceito.
O Playcenter será fechado
em 29 de julho e só deve
reabrir em 2013. 

METRO

Brinquedo foi vendido para outro parque de diversões

ANDRÉ PORTO/METRO
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O Brasil tem hoje um veí-
culo para cada cinco habi-
tantes. Há 20 anos, essa
proporção era de um veícu-
lo para cada dez brasilei-
ros, aponta levantamento
feito pelo Sindipeças (sindi-
cato que representa os fa-
bricantes de peças). 

Segundo a entidade, en-
tre os anos de 2004 e
2011, a frota nacional re-
gistrou um crescimento
de  54,8%, chegando a 34,8
milhões de unidades - 22%
(7,6 milhões) na capital
paulista.

No mesmo período, a
população cresceu 5,7%,
totalizando 192,3 milhões
de pessoas em 2011.

De acordo com a pesqui-
sa, os Estados com maior

ritmo de crescimento já
têm um veículo para cada
dois habitantes. São Paulo,
por exemplo, tem hoje
1,47 pessoa por veículo. 

Ao todo, são 32,9 mi-
lhões de automóveis e co-
merciais leves,  1,54 mi-
lhão de caminhões e 354
mil ônibus que circulam
por ruas, avenidas e estra-
das do país. O levantamen-
to aponta ainda 11,6 mi-
lhões de motocicletas.

Incluindo essa frota, a
relação chega a 4,1 habi-
tantes por veículo. METRO

Integrantes do MST (Movi-
mento dos Trabalhadores
Sem Terra) ocuparam na
madrugada de ontem um
prédio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
em Brasília.

Segundo o MST, a ocupa-
ção, que contou com a parti-
cipação de 1,5 mil sem-ter-
ra, tem como objetivo exigir
mais agilidade do governo
federal na reforma agrária. 

Um dos líderes do MST,
José Damasceno disse que
a ocupação do ministério
abre a “jornada de luta” do
Abril Vermelho, nome da-
do à série de invasões que
devem ocorrer neste mês.

O grupo pede uma reu-
nião com a presidente Dil-
ma Rousseff. Segundo Da-
masceno, o MST quer saber
o motivo da demora na re-
gularização de assenta-
mentos espalhados por to-
do o país.  “O governo,
após um ano e quatro me-
ses, não tirou a reforma
agrária do papel”, disse o lí-

der do MST. 
O ministro do Desenvol-

vimento Agrário, Pepe Var-
gas (PT-RS), afirmou ontem
que só irá negociar com os
invasores após a desocupa-
ção do prédio.

Vargas garantiu que já
há uma agenda de nego-
ciações entre o governo e
o MST. Para ele, a ocupa-
ção só prejudica o proces-
so democrático de ocupa-
ção da terra. METRO

MST ocupa prédio de ministério
para pressionar governo Dilma

Frota nacional cresceu 54,8% entre 2004 e 2011

LUCAS LACAZ RUIZ / FUTURA PRESS

70%
dos veículos que 
trafegam no Brasil 
estão em São Paulo,
Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul. 

Integrante do MST durante ocupação de ministério

LULA MARQUES/FOLHAPRESS

A comissão de juristas cria-
da pelo Senado para suge-
rir mudanças no Código Pe-
nal  aprovou ontem a pro-
posta que inclui o uso de
testemunhas e exame clíni-
co para atestar a embria-
guez ao volante.

A mudança é semelhan-
te ao projeto aprovado na
semana passada pela Câ-
mara dos Deputados, que
endurece a Lei Seca e au-
menta as ferramentas para
comprovar que o motorista
está dirigindo alcoolizado. 

Pela sugestão dos juris-
tas, testemunhos poderão
ser utilizados como prova.
O teste do bafômetro e o
exame de sangue se torna-
riam  instrumento de defe-
sa para o acusado. 

A comissão quer, ainda,
que os crimes previstos no

CTB (Código de Trânsito
Brasileiro) passem para o
texto do novo Código Pe-
nal e que motoristas alcoo-
lizados sejam punidos com
penas entre um e três anos
de prisão, além das puni-
ções para os outros crimes
cometidos em consequên-
cia da embriaguez – homi-
cídio ou lesão corporal,
por exemplo.

As sugestões da comis-
são para alterar o Código
Penal devem ser entre-
gues ao presidente do Se-
nado, José Sarney (PMDB-
AP), no mês de maio. Se

aprovadas pelo plenário
do Senado, elas ainda te-
rão de passar pela Câmara
dos Deputatados antes de
começarem a valer.

Em março, os juristas já
haviam aprovado a figura
da culpa gravíssima, a ser
aplicada em casos de homi-
cídios de trânsito cometi-
dos por motoristas em si-
tuações de embriaguez,
disputa de racha ou exces-
so de velocidade. Nesses ca-
sos, a punição será  de qua-
tro a oito anos de prisão.

Na semana passada, o
delegado-geral da Polícia
Civil, Marcos Carneiro Li-
ma, criticou a possibilidade
de o acusado se negar a fa-
zer o bafômetro.

“Isso impede que a polí-
cia possa fazer seu traba-
lho”, disse. METRO

Ampliação de
provas da 
Lei Seca avança

Proposta de comissão de juristas prevê que exame
clínico e testemunhas possam comprovar embriaguez

“A Lei Seca não
precisa ser
rigorosa, mas
precisa ser eficaz.”
DELEGADO-GERAL, MARCOS LIMA

A Comissão de Ética da Pre-
sidência abriu ontem pro-
cedimento preliminar para
investigar a ministra das
Relações Institucionais, Ide-
li Salvatti. Ela terá de expli-
car a compra de 28 lanchas-
patrulha, feita quando ela
era ministra da Pesca.

Segundo o TCU (Tribu-
nal de Contas da União),
as lanchas custaram R$ 31

milhões e nunca foram
usadas.

Segundo “O Estado de S.
Paulo", a fabricante das lan-
chas, Intech Boating, doou
R$ 150 mil ao comitê finan-
ceiro do PT de Santa Catari-
na, a pedido da ministra

De acordo com a comis-
são, a ministra já apresen-
tou esclarecimentos que se-
rão examinados.  METRO

Comissão de Ética
vai investigar Ideli

Ideli Salvatti é a atual ministra das Relações Institucionais

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

Chega ao
fim rebelião 
em Sergipe
Acabou ontem a rebelião
no Compajaf (Complexo
Penitenciário Advogado
Antônio Jacinto Filho), em
Sergipe. Desde a tarde de
anteontem, cerca de 400
presos estavam rebelados. 

Os detentos mantiveram
reféns três agentes e 100 fa-
miliares de presos, entre
eles mulheres e crianças.

Os rebelados queriam a
demissão do diretor do pre-
sídio, melhoria na comida,
revisão dos processos e o
fim de agressões feitas por
agentes penitenciários de
uma empresa terceirizada.

Os familiares mantidos
reféns tiveram de passar
por uma triagem para evi-
tar que alguns detentos fu-
gissem entre os visitantes. 

Os cinco detentos que li-
deraram a ação foram
transferidos. Durante a ne-
gociação foram recolhidos
duas escopetas, duas pisto-
las taser, munições e dois
carregadores. METRO

País já tem um veículo
para cada cinco habitantes
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Santos é a 5ª do Estado
na criação de emprego
Santos está em quinto lu-
gar no ranking de criação
de empregos do Estado de
São Paulo e abriu 1.535 va-
gas no mês de março. Da-
dos foram divulgados on-
tem pelo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e De-
sempregados), do MTE (Mi-
nistério do Trabalho e Em-
prego). A lista é liderada
pela capital paulista, que
somou mais de 18 mil no-
vos empregos, seguida das

cidades de Franca (2.064),
Jundiaí (1.721) e Guarulhos
(1.686). O saldo é resultado
das admissões e desliga-
mentos. 

O setor de serviços foi o
que mais empregou em
Santos, com 1.044 empre-
gos. Cubatão e Praia Gran-
de também apresentaram
resultados positivos, geran-
do 274 e 43 empregos, res-
pectivamente. 

METRO SANTOS

Dados do Caged mostram que cidade abriu 1.535 vagas em março Setor de serviços foi o que mais empregou
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O número de consumidores
brasileiros que atrasaram o
pagamento de suas contas
subiu 4,9% em março na
comparação com fevereiro,
segundo a Serasa Experian.
Foi a primeira alta na rela-
ção mensal, após três meses
de quedas consecutivas. No
comparativo com março de
2011, houve aumento de
19,8% na inadimplência. Já
no acumulado do primeiro
trimestre do ano, a elevação
chega a 18,2% em relação a
igual período de 2011.

Os itens que mais in-
fluenciaram a alta foram as
dívidas não bancárias, como
financeiras, lojas em geral e

prestadoras de serviços, e
cheques sem fundos, com
altas de 6,9% e 18%, respecti-
vamente. Os débitos com
bancos subiram 0,2% de um

mês para o outro.
Na avaliação dos econo-

mistas da Serasa, o aumen-
to da inadimplência em
março é decorrente da sazo-

nalidade. Eles lembram
que o período coincide com
o fim do pagamento do IP-
VA e com outras despesas
como o IPTU e os gastos es-
colares. Além disso, os juros
elevados ainda causam im-
pacto nas contas do consu-
midor mais endividado no
cheque especial e no rotati-
vo do cartão de crédito. 

METRO

FERNANDO MORAES/FOLHAPRESS

27,3%foi o 
aumento

no valor das dívidas
não bancárias em 
março. O valor médio
chegou a R$ 404,57 
no período.

LULA MARQUES/FOLHAPRESS 

Hillary defende livre comércio

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary
Clinton, defendeu um acordo de livre comércio com
o Brasil. “Precisamos resolver alguns problemas, co-
mo eliminar a bitributação e considerar um acordo
de livre comércio”, disse Hillary, ontem. A secretária
participa hoje de evento com a presidente Dilma
Rousseff em uma iniciativa dos dois governos sobre
a corrupção e transparência dos dados públicos.

Parceria

Hillary participou ontem 
de encontro com empresários 

Inadimplência sobe 4,9% e tem a primeira alta do ano

Calote com cheques sem fundo cresceu 18% no mês passado

iPad recebe
homologação 
SINAL VERDE DA ANATEL.
A Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções) homologou o novo
iPad, da Apple, para
venda no Brasil. A ho-
mologação mostra que
as versões que poderão
ser comercializadas te-
rão compatibilidade
com as redes wi-fi, 3G 
e 4G. A Apple anunciou
ontem mais 21 países
que terão o tablet até o
fim de abril, mas o Bra-
sil está fora da lista. 

METRO

Simples: prazo
é prorrogado
ATÉ SEXTA. A Receita Fede-
ral decidiu prorrogar pa-
ra a sexta-feira o prazo fi-
nal para o envio da docu-
mentação.O prazo para
entrega da DASN (Decla-
ração Anual do Simples
Nacional), relativo ao 
ano calendário 2011, 
terminava ontem às
23h59min59s (horário 
de Brasília).  METRO

Breves
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Cristina Kirchner
nacionaliza empresa
petroleira da Espanha
Em uma ação inédita em
seu mandato, a presidente
argentina, Cristina Kirch-
ner, tomou o controle da
YPF no país. O governo fe-
deral assumiu 51% das
ações da petroleira, filial
da espanhola Repsol, e vai
distribuir os 49% restantes
entre as províncias. Cristi-
na justificou a medida di-
zendo que “o setor de  hi-
drocarbonetos é de interes-
se público nacional”. 

O anúncio da expropria-
ção, feito na Casa Rosada,
foi transmitido em rede na-
cional. Como parte na na-
cionalização, os executivos
espanhóis serão substituí-
dos por funcionários do go-
verno argentino.

A pressão sobre a Repsol
começou há cerca de qua-
tro meses. Buenos Aires
acusa a companhia de  re-

duzir a sua produtividade
por falta de investimentos.
A presidente argumenta
que a YPF reduziu entre
30% e 35% a sua produção
de petróleo nos últimos
anos, e mais de 40% a de
gás. A companhia rejeita o
argumento oficial e assegu-
ra que em 2012 deve inves-
tir 15 bilhões de pesos (R$
6,2 bilhões) no país.

Em Madrid, o presidente
do Governo, Mariano Rajoy,
convocou uma reunião de
emergência com o ministro
da Indústria, José Manuel
Soria. Na última sexta-feira,

a Espanha havia comunica-
do que qualquer violação da
segurança jurídica da Rep-
sol seria considerada uma
agressão ao país.

Endurecimento
A nacionalização da YPF é
mais uma medida extrema
adotada no segundo man-
dato de Cristina. Em de-
zembro do ano passado, a
mando do governo, polícia
invadiu a sede de uma TV a
cabo do grupo Clarín. Nes-
te ano, com o aniversário-
de 30 anos da Guerra das
Malvinas, o governo inten-
sificou as ameaças contra
bancos britânicos por con-
ta do impasse sobre a sobe-
rania do arquipélago.

Segundo a Casa Rosada, negócio é de ‘interesse público nacional’

52%
DO REFINAMENTO É 
CONTROLADO PELA YPF

Estratégico

A YPF é a principal 
refinadora de petróleo 
da Argentina. 

1,6mil estações de
serviço da YPF

estão espalhadas pela
Argentina. A compa-
nhia é a principal 
petroleira do país. 

“Não é um modelo
de nacionalização,
mas de
recuperação 
da soberania.”
CRISTINA KIRCHNER, PRESIDENTE

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO
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Presidente argentina começa
a flertar com medidas ditatoriais

STRINGER/REUTERS

CS amplia sanções
à Coreia do Norte
O Conselho de Segurança
da ONU condenou ontem o
lançamento de um foguete
pela Coreia do Norte, reali-
zado na última sexta-feira.
Em um comunicado ofi-
cial, aprovado por todos os
15 membros do Conselho
(entre integrantes perma-
nentes e rotativos), a enti-
dade advertiu que vai am-
pliar as sanções ao país. 

O Conselho ordenou
acrescentar novos pontos à
lista de sanções tratada pe-
la comissão, criada depois
que a Coreia do Norte reali-
zou testes deste tipo em
2006 e 2009. Também foi
pedido que a comissão de
sanções revise a lista de in-
divíduos e empresas que
estão sujeitos a medidas in-
ternacionais. METRO

Após lançamento, foguete se desintegrou 

BOBBY YIP/REUTERS

Atirador faz gesto ao entrar no tribunal

FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Breivik chora 
e se diz inocente
O julgamento de Anders
Breivik, autor confesso dos
atentados que deixaram 77
mortos na Noruega em ju-
lho do ano passado, reco-
meçou ontem. O réu foi às
lágrimas durante a apre-
sentação do vídeo que ele
mesmo divulgou no dia dos
ataques, mostrado dese-
nhos e fotos de fundamen-
talistas islâmicos. 

No início da sessão, Brei-
vik fez uma saudação com
o punho direito cerrado e

se declarou inocente. Se-
gundo ele, a ação foi toma-
da “em legítima defesa”.

O atirador também
questionou a validade do
seu julgamento. “Não re-
conheço os tribunais no-
ruegueses. Vocês recebe-
ram o seu mandato de par-
tidos políticos que apoiam
o multiculturalismo”, dis-
se Breivik, que se recusou
a ficar de pé quando os
juízes entraram.

METRO COM AGÊNCIAS

ELEIÇÃO NA FRANÇA

Sarkozy 
corre atrás
de votos
Em desvantagem nas
pesquisas, o presiden-
te e candidato Nicolas
Sarkozy lançou um
de seus últimos trun-
fos na campanha pre-
sidencial francesa, co-
locando o crescimen-
to econômico no cen-
tro do debate. 

A apenas seis dias

do primeiro turno de
uma eleição na qual o so-
cialista François Hollande
reforça a cada dia a sua
condição de favorito, Ni-
colas Sarkozy minimizou
as previsões das pesqui-
sas. METRO COM AGÊNCIAS

Nave privada
vai à Estação
Espacial
O primeiro voo particular
rumo à ISS (Estação Espa-
cial Internacional) vai ser
realizado no próximo dia
30 de abril, anunciou on-
tem a Nasa. 

A SpaceX, uma empresa
privada, foi autorizada a

mandar sua nave Dragon
para a acoplagem, em par-
ceria com a agência espa-
cial norte-americana.

A missão vai levar pou-
co mais de 500kg de carga.
Em julho do ano passado, a
Nasa aposentou o progra-
ma do ônibus espacial, a
sua única espaçonaves dis-
ponível para viagens. Des-
de então, a agência tem re-
corrido às cápsulas russas
Soyuz para transportar
seus materiais. METRO
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Jorge Vercillo apresenta
nova turnê, ‘Como diria
Blavatsky’, em Santos
O cantor e compositor Jor-
ge Vercillo traz para Santos
sua nova turnê  “Como di-
ria Blavatsky” em show sá-
bado, às 21h, no Teatro Co-
liseu. Na apresentação, ele
mostra repertório de seu
último CD e outras compo-
sições.

O cantor iniciou sua car-
reira em 1989, quando par-
ticipou do Festival Interna-
cional de Trovadores, no
Caribe, onde alcançou o
primeiro lugar com a can-
ção “Alegre". Em 1993 lan-
çou seu primeiro CD, com
trabalho acústico voltado
para os sons da Música Po-
pular Brasileira.

Mas foi em 2002, no seu
quarto CD intitulado “Elo",
que conseguiu alcançar o
primeiro lugar nas rádios de
todo o Brasil com as músicas

“Que Nem Maré” e “Homem
Aranha".

Este ano, Jorge Vercillo
viaja o país com sua nova
turnê, apresentando a can-
ção “Sensível Demais”, de
sua autoria, e que foi grava-
da por Chrystian e Ralf e Ma-
ria Bethania, além da canção
“Memória do Prazer”.

No show também será
apresentada canções co-
mo “Final Feliz”,  “Monali-
sa”, “Fenix”, “Que Nem
Maré”, “Encontro das
Águas” e muitas outras
composições.

METRO SANTOS

No Teatro Coliseu (rua
Amador Bueno, 237, Centro
Histórico, Santos). Sábado,
às 21h.  Ingressos: de R$ 90
a R$ 60.Livre para todos os
públicos. 

Cantor traz clássicos e novas
composições de sua carreira 

Show é livre para todas as idades

Sesc Santos recebe
música de pandeiro
O músico e compositor Ne-
reu São José, um dos mais
conceituados panderistas
brasileiros, se apresenta
quinta-feira, às 21h30, em
Santos. Suas músicas resga-
tam a tradição do samba. No
show, o cantor apresenta

canções de mais de 40 anos
de carreira. METRO SANTOS

No Sesc Santos (rua Conse-
lheiro Ribas, 136, bairro Apa-
recida, tel.: 3278-9800). Quin-
ta-feira, às 21h30. Ingresso:
R$ 8. Classificação: 18 anos. 

Cantor traz novas e antigas canções ao show em Santos

DIVULGAÇÃO
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Jorge político. Jorge sedu-
tor. Jorge sincrético. O pa-
pel de Jorge Amado foi
além do de escritor. Ao fa-
lar de uma Bahia viva e
plural, ele traduziu todo
um Brasil e enalteceu rea-
lidades até então timida-
mente exploradas na lite-
ratura.

O autor tem essa faceta
múltipla explorada na ex-
posição “Jorge Amado e
Universal”, que abre hoje
no Museu da Língua Portu-
guesa. A mostra faz parte
das atividades de comemo-
ração do centenário dele,
celebrado em agosto.

“É uma responsabilidade
falar de Jorge porque cada
um traz consigo sua pró-
pria visão de Jorge”, afirma
o coordenador William
Nacked. “Mais que falar das
obras dele, resolvemos
mostrar quem ele era,

quais seus personagens, em
que época viviam, que Bra-
sil retratavam”, completa.

A exposição foi enco-
mendada pela família do
escritor e conta, em boa
parte, com o acervo da

Fundação Casa de Jorge
Amado.

Segundo a curadora Ana
Helena Curti, a prioridade
não é apresentar material
inédito, mas mostrar que o
escritor é maior que seus
personagens icônicos, co-
mo Gabriela e Pedro Bala.
Estão reunidos ali ilustra-
ções originais de suas
obras, fotos e cartas ma-
nuscritas.

Os ambientes têm ceno-
grafia de Daniela Thomas e
Felipe Tassara. A mostra se-
gue para o MAM de Salva-
dor no dia 9/8, véspera do
centenário do autor.  

Museu da Língua Portuguesa
(pça. da Luz, s/n, tel.: 3326-
0775). R$ 6. Até 22/7.

Exposição no Museu da Língua Portuguesa repassa
trajetória do escritor baiano, que faria cem anos em 2012 

Painel de fotos retrata várias etapas da vida de Jorge Amado

FOTOS ANDRE PORTO/METRO
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60 segundos

O jornalista 
Franthiesco Ballerini

“O PÚBLICO FORMA A INDÚSTRIA DO CINEMA”
Autor de“Cinema Brasileiro
no Século 21” (Summus Edi-
torial, 304 págs., R$ 75,90),  o
jornalista Fran-thiesco Balle-
rini comenta  os entraves do
setor. O livro tem lançamen-
to hoje, às 19h, na Livraria do
Espaço (r. Augusta, 1475). 

O cinema brasileiro perdeu
70% de público no primeiro
trimestre em relação ao mes-
mo período de 2011. Por que

isso vem ocorrendo?
Após fazer quase 60 entre-
vistas para o livro, cheguei
à conclusão que ainda exis-
te pouco compromisso dos
diretores que captam recur-
sos via incentivo fiscal de se
comunicar com o público.
A lei não exige como presta-
ção de contas um retorno
de bilheteria, e cultivar o
hábito do público de ver o
cinema de seu país é funda-

mental para formar uma in-
dústria audiovisual.

Qual o principal problema do
cinema nacional hoje?
O primeiro é o público. O
segundo é uma estrutura-
ção melhor dele com as
TVs, que fazem lobby pa-
ra não existir regulamen-
tação que as obrigue a
exibir filmes nacionais.
TV é concessão pública. O

governo não poderia ter
medo de exigir.

Que dado o surpreendeu
mais nas entrevistas?
Foi descobrir ser uma len-
da que Hollywood faz cine-
ma autossustentável. Os
americanos são protecio-
nistas e quando o mercado
interno está fraco, fazem
pressão para avançar no
exterior. METRO

Dez mil fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim 
trazem impressos nomes de personagens do autor

Enfileiradas, 980 garrafas PET de azeite de dendê
formam ondas e representam o mar na obra do escritor 

PREMIAÇÃO

Pulitzer
sem 
ficção
Pela primeira vez em
35 anos, o principal
prêmio literário    dos
Estados Unidos não
agraciou nenhum ro-
mance. Entre os ven-
cedores, anunciados
ontem, está Stephen
Greeblatt, na catego-
ria não ficção, com
“A Virada”. METRO

AMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

Salve,  Jorge!
Livro e TV

Centenário será lembrado
ao longo de 2012

Televisão
Juliana Paes reviverá papel
de Sonia Braga no remake
da novela “Gabriela”, da
Rede Globo, prevista para
ir ao ar no meio do ano

Literatura
A Companhia das Letras
reeditará vários títulos do
autor, como “Mar Morto”,
“O Compadre de Ogum” e
“Os Velhos Marinheiros”

DIVULGAÇÃO
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“Novo Strokes”. “O segredo
mais mal guardado do Rei-
no Unido”. Essas são algu-
mas das referências que o
The Vaccines traz nas costas
para o show que acontece
amanhã no Cine Joia. 

A apresentação é quase
um pedido de desculpas do
quarteto, que estava escala-
do como uma das atrações
principais do Festival Plane-
ta Terra do ano passado, mas
cancelou de última hora.

Além da referência aos
famosos nova-iorquinos, a
banda segue a linha de
conterrâneos como Liberti-
nes e Arctic Monkeys, com
seus refrões grudentos e
melodias animadas.

Agora, com apenas um
disco lançado, o aclamado
“What Did You Expect from
the Vaccines?”, de 2011, a

banda se tornou a nova
queridinha do Reino Unido
e já prepara novo álbum,
produzido por Ethan Johns,
o mesmo de sucessos do
Kings of Leon.

A ansiedade do quarteto
para o novo trabalho é
grande, tanto que, em en-
trevistas recentes, o vocalis-
ta Justin Young revelou que
antes tinha medo de não
ter músicas suficientes,
mas que agora a preocupa-
ção é ter canções demais.

Ainda há ingressos para
o show. No dia seguinte, os
britânicos se apresentam
no Circo Voador, no Rio.

METRO

Cine Joia (pça Carlos Gomes,
82, tel.: 2523-1204). Amanhã.
Às 23h. Ingressos: R$ 160 (R$
80 meia).

Novo Velho

Foi anunciado ontem pela
produtora Time For Fun
as datas e os preços dos
ingressos para a nova tur-
nê de Madonna no Brasil.  

O primeiro show da
“rainha do pop” acontece
no Rio, em 1o de dezem-
bro. No dia 4 é a vez de
São Paulo receber a canto-
ra e, no dia 9, ela encerra
sua passagem pelo país

cantando em Porto Ale-
gre.

Os ingressos para a
apresentação que aconte-
ce no Morumbi começam
a ser vendidos no próxi-
mo dia 23 para clientes
Ourocard. No dia 25 a
venda abre para o público
em geral. As entradas po-
derão ser compradas em
ticketsforfun.com.br ou

pelo telefone (11) 4003-
5588, além da bilheteria
do Credicard Hall (av. das
Nações Unidas, 17.955).

Serão 70 mil ingressos
disponibilizados para a
apresentação da “material
girl” na capital paulista,
com preços que variam 
R$ 170 a R$ 850. 

A turnê mundial de
MDNA começa em 29 de

maio, em Tel Aviv, Israel,
e os shows fazem parte da
divulgação de seu 12o tra-
balho, “MDNA”, lançado
no fim de março. 

A última visita de Ma-
donna ao país foi em
2008, quando apresen-
tou a turnê do disco
“Hard Candy” em São
Paulo e no Rio.

METRO

cultura www.readmetro.com
TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012

11

Shows de Madonna 
já têm datas e preços 

Começa hoje a décima edi-
ção do Vivo Open Air, que
vai levar ao Jockey Clube,
até o dia 6 de maio, clássi-
cos e lançamentos do cine-
ma para serem exibidos ao
ar livre, em uma tela de 325
metros quadrados.  

Já nesta terça acontece a
pré-estreia de “A Persegui-
ção”, com Liam Neeson. No
dia seguinte é a vez “Psico-
se”, de Alfred Hitchcock –
parte da quarta-feira temá-
tica dedicada a filmes de
horror, que terá ainda “O
Exorcista” (dia 25) e “O Be-
bê de Rosemary” (5).

Todos os dias, após os fil-
mes, haverá também festas
e shows, como de Moraes
Moreira, Tulipa Ruiz, entre
outros. METRO

Jockey Clube (r. Dr. José Au-
gusto de Queiroz, portão 1).
Ter. a sáb., às 21h30; dom., às
20h. Ingressos: R$ 40 (R$ 20
meia). Programação comple-
ta: sp.openairbrasil.com.br

Jockey Clube de 
São Paulo recebe 
cinema em tela gigante 

Imperdível

1 “O Poderoso Chefão” faz
parte da lista de filmes
imperdíveis do evento.

2 As cenas de ação em
“Batman – O Cavaleiro
das Trevas” ganham mais
destaque na telona.

3 As crianças também
poderão curtir o cinema
gigante com “Ponyo”.

O vocalista Justin Hayward-Young em ação

Madonna em apresentação no SuperBowl em fevereiro

CHRISTOPHER POLK/STAFF

Britpop
Vale a pena

Novidade
Com apenas um disco
lançado – e há apenas um
ano –, a banda virou
referência no Reino Unido.
Resta saber se tem força
para conquistar o mundo.

Agora vai
Com toda essa fama,
foram escalados para tocar
no Festival Planeta Terra
em 2011, mas cancelaram
para excursionar ao lado
do Arctic Monkeys.

Segundo disco
O setlist do show já tem
algumas músicas inéditas,
como “No Hope” ou “Bad
Moon”. Ótima chance para
ver o novo rumo do grupo.
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por Farini
Os invasores

Leitor fala

Horóscopo

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.st@metrojornal.com.br

Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Cruzadas

Sudoku

E
nquanto governo e bancos privados  discutem
o corte de juros, a coluna aproveita para lem-
brar quando as instituições financeiras estão
na mídia oferecendo crédito em suas campa-

nhas publicitárias. Seja para o financiamento de veí-
culos, imóveis, seja numa operação de empréstimo
imediato, elas geralmente abordam as facilidades pa-
ra se conseguir o dinheiro. Para Michele Zitune, su-
perintendente de marketing da BM Sua Casa, o apelo
deve ser didático e educacional.

Que estratégia deve ser usada para falar de crédito?
Quem busca crédito procura a realização de um sonho.
Pode ser o da casa própria, do carro ou mesmo quitar uma
dívida. Essa comunicação deve ser didática e educacional.
É importante mostrar o risco de adquirir um empréstimo 
e informar, por exemplo, que o valor da parcela tem que
caber no bolso do tomador. Mais do que falar sobre a rea-
lização de um sonho é necessário explicar como realizá-lo.

De que maneira isso pode ser feito?
Através de um passo a passo. A partir do momento em que
se utiliza uma linguagem simples, o produto passa a ser
compreendido pelo público e sua venda se torna mais fá-
cil. A mensagem educacional consegue popularizar e gerar
o conhecido boca a boca. É preciso transmitir informação.

Como os consumidores recebem essas campanhas?
O consumidor cada vez mais tem passado um feedback de
que não é bobo. O grande risco de comunicar um sonho 
é a frustração de quando ele não é realizado. Temos per-
cebido isso especialmente nas redes sociais, que é o gran-
de canal onde todos se manifestam.

Quais cuidados devem ser tomados antes de pegar 
o crédito?
O principal é verificar se na parcela já estão os custos efe-
tivos da operação, que são aqueles não previstos no finan-
ciamento quando se calcula somente o valor da parcela.

JOÃO FARIA

Papo de

propaganda

CRÉDITO
FÁCIL

João Faria é jornalista, especialista em Comunicação Estratégica 
e Relações Públicas.

Áries (21/3 a 20/4)
Capacidade de perceber os detalhes e grande poder de con-
centração, dia positivo para estudos e para resolver situações
que envolvam questões financeiras.
Touro (21/4 a 20/5)
Relaxe um pouco e deixe as coisas acontecerem naturalmen-
te. Não adianta querer forçar a barra, acompanhe os aconte-
cimentos sem se desgastar com as pessoas.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Necessidade de liberdade e grande capacidade intelectual
podem levar você a se isolar em seus próprios pensamentos.
Possível distanciamento das pessoas.
Câncer (21/6 a 22/7)
Tendência a ser teimoso e gastar muita energia tentando
provar o que você acredita, mesmo que o mundo possa estar
lhe mostrando que ele funciona ao contrário.

Leão (23/7 a 22/8)
Possível distanciamento das pessoas. Hoje os negócios e ga-
nhos materiais podem estar atraindo muito mais a sua aten-
ção do que as suas amizades e o seu amor.
Virgem (23/8 a 22/9)
Animação e muita coragem para enfrentar o futuro. Mo-
mento de otimismo e de objetivos bem maiores do que as
dificuldades que o dia pode lhe apresentar.
Libra (23/9 a 22/10)
Não deixe que inseguranças atrapalhem o seu dia travando
os seus relacionamentos, tente acreditar um pouco mais na
boa vontade e intenções das pessoas.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Dia de resistência à iniciativa alheia. Seja mais crítico consigo
mesmo e, se não puder, ou não quiser ajudar, ao menos evi-
te prejudicar o esforço dos outros.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Deixe claro para as pessoas que as emoções são muito mais
importantes que coisas materiais, e se elas não quiserem ouvir,
fique na sua, não tome partido.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Dia de disputas entre concorrentes, esteja pronto para atitudes
belicosas de pessoas que estão com a mente voltada para van-
tagens pessoais.
Aquário (21/1 a 19/2)
Evite tornar as coisas pessoais, diferenças entre as pessoas
sempre existem, é preciso amadurecer para poder resolver as
situações com clareza.
Peixes (20/2 a 20/3)
Intrigas e apego a bens materiais podem afastar as pessoas e
criar um clima de disputas nada agradáveis para o seu bom
humor. Cuide somente do que é seu.

Leitor fala

Calçadas
Apesar do número de multas ser alto,
acredito que falta mais efetividade na fis-
calização das calçadas. Em locais como 
o Gonzaga até que consertam as calçadas
quebradas, mas em bairros como 
Macuco e Paquetá a situação é caótica.
Mesmo com menos pessoas transitando,
muitos idosos e crianças andam pelas 
calçadas, por serem bairros residenciais.
Acredito que a melhor forma para solu-
cionar o problema seja a Prefeitura 
consertar e mandar a conta para 
o proprietário do imóvel.
Marcus Alexander Silva, Santos

Motos
Não é à toa que motociclistas são tão
multados. No trânsito eles andam em
corredores, costurando, e sempre em alta
velocidade. Me surpreende que eles te-
nham sofrido menos acidentes. Se o trân-
sito fosse fiscalizado como deve acabaria
esse abuso de andar em corredores, buzi-
nando para que carros saiam da frente. 
O próprio motociclista não se respeita e
é quem mais sofre em caso de acidentes.
Patrícia Carvalho, Santos

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

No Brasil, o número de empregos
criados no último mês diminuiu.
O que você acha disso?

@RDiadema: Incompetência do
Executivo que esperou demais
para diminuir a carga tributária
de alguns setores industriais.

@FabioSinegaglia: É a prova que
nem todos os números no Brasil
estão tão positivos como o
governo federal cantarola em
todos os lados do mundo.

@tadeuves: Acho que falta
vontade de alguns arrumarem
um emprego também.
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Famosa pelas noitadas, a ilha espanhola surpreende
ao se mostrar um lugar propício para esportistas

by day
Ibiza

O arquipélago de Ibiza, na
Espanha, vai muito além
de suas famosas baladas.
Longe do agito noturno, o
destino reserva diversas
opções de passeios ao ar li-
vre, como caminhar, andar
de bicicleta e caiaque –
principal atração.

“Andar de caiaque é a
melhor forma de ver a ilha”,
diz Paolo, um dos guias da
cidade. Durante o passeio
ao longo da costa, os visitan-
tes encontram animais e se
tiverem sorte poderão ob-
servar agarrados e balan-

çando-se no fundo do mar
espécies do cinto de netuno,
uma alga marinha típica do
Mediterrâneo.

Outra atração turística é
a praia de Ses Illetes. A re-
gião é famosa por suas in-
críveis mansões e forma-
ções rochosas. Para chegar
na praia é preciso pegar
um barco de San Antonio
de Portmany, uma das cida-
des mais importantes do
arquipelágo.

A baía de Porriog tam-
bém tem seus encantamen-
tos. “Porriog é um dos lo-

cais mais espetaculares de
Ibiza, mas quase ninguém
vem aqui”, diz Paolo.  

O pecado não existe em
Ibiza. Nessa terra tudo é li-
berado. Se a opção for en-
trar no clima nudista, a
melhor praia é a Playa d'Es
Cavallet, caso queira come-
çar devagar a sugestão 
é Cala Bassa. 

Para quem prefere apro-
veitar o sol e voltar para ca-
sa com marca de biquíni, as
praias Ses Salines e San José
dão conta do recado.

METRO INTERNACIONAL

Passseios ao ar livre

2

1

1.  A estrada de 13
quilômetros de
Santa Eulalia até
Santa Gertrudis 
é recomendada 
para quem gosta
de pedalar. 

2.  Para os pratican-
tes de kite surf, 
o litoral norte é
uma boa escolha.

3. Se a preferência
é por caminha-
da, a opção é 
a rota circular  
Mateu Sant. 

Baladações
na ilha
O contagiante clima
eletrônico de Ibiza é
um de seus principais
atrativos. Quem 
gosta de sair à noite
não pode deixar de 
ir  a Privilege, maior 
danceteria do mundo, 
a Ked Kandi, a Pacha
(pacha.com), a Space 
e a Amnesia, que 
tem a famosa festa 
da espuma. 

3

FOTOS: METRO INTERNACIONAL
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Álcool altera percepção e deixa os outros mais bonitos 

Reunidos em um bar, ami-
gos tentam uma aproxi-
mação com garotas da me-
sa ao lado. A beleza de
uma delas encanta o que
já bebeu algumas cervejas. 
A garota, que também
tem um copo na mão, cor-
responde às investidas.

Depois da noitada, já
sóbrios, a surpresa. Os ros-
tos, antes atraentes, não
parecem mais tão bonitos
sem o estímulo da bebida.

Constrangido, o casal se
despede com o mesmo
pensamento: evitar da
próxima vez sair com al-
guém depois de ter ingeri-
do álcool.

“A pessoa quando bebe
não consegue distinguir
nada com clareza. Sua re-
lação com o mundo fica
distorcida, ela não respon-
de aos estímulos de forma
correta. Em meio a essa
confusão, o alegrinho vê
simetria onde não há. Des-
sa forma, um rosto pode
parecer bem mais bonito
do que é de fato”, diz Ma-
ria Luisa, doutora do de-
partamento de psicologia
experimental da PUC-SP.

Explicação científica
O resultado de uma pes-
quisa feita por cientistas
da Universidade de Roe-
hampton, em Londres,
corrobora o que diz a pro-
fessora de psicologia.

Com a ajuda de 64 vo-
luntários (33 homens e 36
mulheres), o cientista Le-
wis Halsey mostrou que a
bebida pode, de fato, po-
tencializar a beleza. 

A razão para isso são os
efeitos do álcool sobre a
percepção visual.

FERNANDO CORREA
METRO SÃO PAULO

Pesquisas mostram o que muita gente já sabia na prática: a bebida deixa as pessoas mais 
bonitas Álcool altera percepção visual e deixa rostos mais simétricos do que são de fato

Beleza 
na dose certa

“A bebida altera os
sentidos. A pessoa
pode ver simetria
em um rosto assim
como pode achar
que um semáforo
está verde quando,
na verdade, ele
está vermelho.”
MARIA LUISA, PROFESSORA DE
PSICOLOGIA DA PUC-SP

Na pesquisa da Universidade de Roehampton,
em Londres, os voluntários, na faixa dos 22
anos, passaram por uma sessão de bebedeira.
Um grupo bebeu cinco taças de vinho duas
horas antes do teste, outro grupo não bebeu
nada. Todos tiveram que olhar para 40 fotos,
cada uma com dois rostos, e apontar qual era
o mais simétrico. A turma dos abstêmios
apresentou clara preferência pelos rostos
simétricos, o que não ocorreu de forma
tão evidente entre os embriagados. 

Simetria inebriante 

Em 2008, outra pesquisa mostrou
que a bebida deixa as pessoas
mais bonitas. Cientistas da Uni-
versidade de Bristol, na Grã-Breta-
nha, fizeram a experiência com
84 alunos. O grupo que bebeu
cerveja ou vinho analisou foto-
grafias de pessoas da mesma ida-
de e sexo. Eles avaliaram as pes-
soas retratadas como mais
atraentes do que os participantes
do grupo que tinham tomado be-
bida sem álcool. O estudo foi pu-
blicado na revista “New Scientist”.

Atração fatal 

O resultado da pes-
quisa sobre a rela-
ção entre o álcool e
a percepção da bele-
za, feita na Universi-
dade de Bristol, na
Grã-Bretanha, mos-
trou que a bebida
não deixa apenas o
sexo oposto mais
atraente.

Homens que ha-
viam tomado álcool
também acharam os
homens nas fotogra-
fias mais atraentes,
assim como as vo-
luntárias, em rela-
ção às mulheres fo-
tografadas.

IMAGE SOURCE/FOLHAPRESS

Tudo
lindo
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Ao se manifestar pela pri-
meira vez desde a disputa
jurídica que o impede de
jogar, Oscar renegou o São
Paulo e reiterou a vontade
de ficar no Inter. O meia
de 20 anos, protagonista
da disputa pelos seus direi-
tos federativos, disse con-
fiar em um acordo entre
os clubes a tempo de ser
convocado para defender a
Seleção nas Olimpíadas.

Na semana passada, por
determinação da Justiça,
Inter e São Paulo se reuni-
ram para tentar fechar um
acordo. A oferta do clube
gaúcho de R$ 7 milhões
foi recusada. O Tricolor es-
pera receber R$ 17 mi-
lhões pelo jogador.

METRO

Às vésperas de jogos decisivos para o time, Palmeiras mostra fragilidade e deixa torcida
desconfiada Felipão explica mau momento com crise psicológica vivida pelo elenco

O último jogo de Oscar

foi no dia 17 de março

A calmaria tomava conta
do Palestra Itália. Com a se-
quência de 22 partidas sem
derrota, a liderança do
Campeonato Paulista e o
bom aproveitamento na
Copa do Brasil, o time de
Luiz Felipe Scolari dava in-
dícios de que daria muitas
alegrias ao torcedor.

Mas chegou o dia 25 de
março e tudo mudou. Após
perder para o arquirrival
Corinthians por 2 a 1, o al-
viverde deu adeus a boa fa-

se. Felipão se prontificou e
disse que a derrota no clás-
sico não abalaria o traba-
lho, mas os números derru-
bariam a previsão.

De lá para cá, a equipe
disputou mais quatro jogos
pela primeira fase do esta-
dual, venceu apenas um e
acabou a etapa na singela
5a colocação – como o úni-
co grande fora do G-4.

O pé calibrado de Marcos
Assunção, que fez cinco
gols e deu seis assistências

no torneio, parece ter per-
dido o rumo. O faro de arti-
lheiro de Hernán Barcos,
que marcou oito vezes e
conquistou a torcida, pare-
ce ter ancorado.

E o momento para a che-
gada da má fase não pode-
ria ser pior: às vésperas de
jogos eliminatórios.

Para superar o Guarani,
adversário no mata-mata
do Paulistão, fora de casa, o
time terá que superar a
desconfiança da torcida e o

trauma da primeira partida
contra o Bugre – quando
foi derrotado impiedosa-
mente por 3 a 1.

Mas, apesar do festival de
erros primários apresenta-
do nas últimas partidas, a
explicação para Scolari não
é técnica, mas psicológica.
“Nossa queda provavel-
mente seja pela pressão por
chegar às finais e passar. Se
jogar com tranquilidade,
sem a pressão de ir pra fi-
nal, pode ser que o time

volte a jogar como estava
sendo antes”, justificou.

Além do Paulista, o alvi-
verde também terá a ‘pres-
são’ do mata-mata pela Co-
pa do Brasil, onde o adver-
sário sai do duelo entre
Ceará e Paraná. 

Para o treinador, porém,
um resultado positivo con-
tra o Bugre “já faz com que
o grupo se estabilize e vol-
te a jogar normalmente”.

Existe, porém, outras op-
ções de resultados. METRO

Scolari tem sido bastante contestado por parte da torcida palmeirense

MARCOS MENDEZ/FUTURA PRESS

Oscar renega Tricolor
e quer voltar ao Inter

Justo
agora? 3

esporte
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Datas dos jogos
da 2º fase serão
definidas hoje
PAULISTÃO. O Departamen-
to de Competições da Fe-
deração Paulista de Fute-
bol informa que o Conse-
lho Técnico que definirá
horários e datas dos jogos
das quartas de final do
Paulista acontece hoje, às
10h, na sede da entidade.

Na segunda fase, os oito
melhores colocados da
competição se enfrentarão
em partida eliminatória
única. Os confrontos serão
definidos de acordo com o
posicionamento final de
cada time, sendo que os
quatro primeiros terão o
mando de campo. METRO

Ganso ganha
elogios de Alex
no Twitter
SANTOS. O golaço marca-
do por Paulo Henrique
Ganso, o primeiro do
Santos na goleada de 5 a
0 diante  da Catanduven-
se, já chegou na Turquia.
Depois de a diretoria alvi-
negra anunciar que vai
homenagear o jogador
com uma placa, o meia
Alex, ex-Palmeiras e que
atualmente defende o Fe-
nerbahçe, rasgou elogios
ao camisa 10 do Peixe. 

“O Ganso fez uma força
para fazer o gol! Que gol
é esse? Golaço. Todos que
gostam de bom futebol
só têm que agradecer pe-
lo que você fez. É bom
ver um gol assim. Para-
béns por tudo. Você joga
muito!”, disse o meia.

METRO

Teixeira recebe
título de
patrono da CBF
ENTÃO TÁ. A CBF resolveu
conceder a Ricardo Tei-
xeira o título de patrono
permanente da Confede-
ração Brasileira de Fute-
bol, em assembleia ex-
traordinária que contou
com a presença dos presi-
dentes de federações es-
taduais.

O cartola foi presidente
da CBF de 1989 até março
deste ano, quando renun-
ciou ao cargo em meio a
uma série de denúncias
envolvendo seu nome. 

Teixeira foi substituído
por José Maria Marin que,
inclusive, foi quem deci-
diu convocar a assem-
bleia extraordinária que
decidiu por prestar a ho-
menagem do ex-mandatá-
rio da entidade. METRO

Breves

Sobe e desce

Muamba
O meia do Bolton re-
cebeu alta do Hospi-
tal do Peito, onde es-
tava internado desde
17 de março, quando
sofreu uma parada
cardíaca no jogo
contra o Tottenham.

Emerson
O atacante corintia-
no começou a sema-
na no prejuízo.
Após chegar 20 mi-
nutos atrasado para
o treino, Sheik foi
avisado que será
multado. O valor
não foi divulgado.

WESLEY SANTOS/FUTURA PRESS
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Caldeirão e eficiência
Hoje, às 15h45, Bayern de
Munique e Real Madrid
abrem as semifinais da Li-
ga dos Campeões. O jogo
de ida, no estádio Allianz
Arena, é encarado como a
chance de salvar o ano pa-
ra os donos da casa, que já
estão praticamente fora da
briga pelo título alemão – o
Borussia Dortmund tem oi-
to pontos de vantagem.

Para o duelo, os anfi-
triões já projetam um está-
dio lotado e participativo,
com a torcida incentivan-
do, para superar o favorito
time merengue. “Acredito
que isso aqui vai arder.
Contra o Real, vamos dar
todas as nossas reservas e
lutar até o fim pelo triun-
fo”, disse o o atacante da
equipe, Mario Gómez.

Já para o time de José
Mourinho, que encanta
com a abundância de cra-
ques, a ideia é deixar de la-
do o futebol vistoso em prol
da vitória no confronto.

Segundo o atacante argen-
tino da equipe, Gonzalo Hi-
guaín, este é o pensamento
dos jogadores merengues,
que estão proibidos de falar

em uma possível final com o
Barcelona sem antes fazer a
sua parte na semifinal.

“Se não puder jogar boni-
to, não tem problema, tem
é que ganhar. Vamos vencer
para mostrar que queremos
estar nessa final de qual-
quer jeito”, afirmou. METRO

Real é o maior vencedor do torneio, com nove títulos

SUSANA VERA/REUTERS

O dia 15 de abril de 2012 fi-
cará marcado de forma ne-
gativa na memória dos fãs
da Portuguesa: após a derro-
ta por 4 a 2 para o Mirassol, a
Lusa foi rebaixada para Série
A-2 do Paulista. Um dia de-
pois da tragédia, os torcedo-
res ainda se perguntam o
que levou a equipe ao des-
censo no estadual.

E a compreensão é difícil.
Com um futebol vistoso  –
que rendeu ao time o apeli-
do de “Barcelusa” – o rubro-
verde conquistou a Série B
do Brasileiro de 2011 com
sobras. Foram 23 vitórias em
38 jogos, que deixou a Lusa
com 81 pontos, 17 a frente
do Náutico, 2o colocado.

Por tudo isso, o time ini-
ciou o Paulista como favorito
a chegar às finais. Na pré-
temporada, até venceu o Co-
rinthians por 1 a 0, e a con-
fiança foi lá em cima. O so-
nho, porém,  virou pesadelo.

Com a queda, o técnico
Jorginho, que ganhou voto
de confiança da diretoria e
defendeu o elenco ao longo
da competição nacional, fi-
cou ameaçado no cargo.

O treinador até assumiu a
responsabilidade pelo vexa-
me: “A culpa é minha  por-
que sou o comandante. Algu-
mas pessoas fogem antes de
cair, mas eu assumi o risco”.

Mas o empenho do téc-
nico não foi suficiente. Da
então “Barcelusa”, Edno e

Marco Antônio – os pilares
do time campeão – deixa-
ram a equipe e o aproveita-
mento desabou. As contra-
tações do meia Diego Sou-
za, ex-Palmeiras, e dos ata-
cantes Rodriguinho e Ri-
cardo Jesus, ex-Fluminense
e ex-Ponte Preta, respecti-

vamente, que fizeram su-
cesso nos antigos clubes,
não funcionaram.

A crise ficou escancarada
quando cinco jogadores fo-
ram afastados  do grupo fal-
tando duas rodadas para o
fim do torneio: o zagueiro
Gustavo, o volante Maylson,
os meias Diego Souza e Mi-
chael, e o atacante Vandi-
nho. Voltaram aos trabalhos,
mas foram afastados nova-
mente na semana passada.

A diretoria deu explica-
ções, mas o torcedor ficou
sem entender.  

A Portuguesa volta agora
suas atenções para a Copa do
Brasil. A equipe está classifi-

cada para as oitavas de final,
e ainda aguarda o vencedor
de Bahia e Remo para saber
quem será seu adversário.

Palavra da direção
Alvo de críticas da torcida e
xingado em todos os jogos
no Canindé, o presidente
Manuel da Lupa preferiu
não falar sobre o descenso. 

No início da noite de on-
tem, o Departamento de Fu-
tebol do clube soltou uma
nota em seu site para se des-
culpar “humildemente”
com a torcida, além de pro-
meter reforços para o Brasi-
leiro – afim de evitar o mes-
mo fim no nacional. METRO

O fa(r)do da
segundona

De ‘Barcelusa’
ao rebaixamento
no Paulistão,
portugueses
ainda buscam
explicação para
a tragédia  

Assim como em 2006, Lusa caiu para a segundona do Paulista
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O
lá, pessoal do Metro! Já estou contando os minutos para
poder embarcar para o Brasil e disputar a nossa querida
São Paulo Indy 300. Será a terceira vez que teremos a cor-
rida da IndyCar em São Paulo e tenho certeza que esta se-

rá melhor ainda. Não  tarefa fácil organizar um evento dessa
magnitude e num circuito de rua, mas a cidade de São Paulo já
provou ser capaz e a cada ano os avanços são sentidos.

Mas eu acredito que vocês estão mesmo curiosos a respeito da
corrida de domingo em Long Beach. Foi uma jornada difícil e eu
fiquei frustrado, principalmente com o acidente na última volta.
A coisa toda já começou complicada por causa da punição im-
posta a todos os pilotos que correm com Chevrolet (perdemos 10
posições no grid) por causa da troca de motores. O regulamento
manda que um motor só pode ser trocado depois de rodar no mí-
nimo 1.850 milhas. Apesar disso, a Chevrolet detectou um defei-
to nos testes de Sonoma e optou por trocar em Long Beach.

Sobre o acidente, claro que eu não tinha a intenção de provo-
car o que aconteceu, muito menos estragar a corrida do Rubinho
Barrichello e a minha. Sou um piloto profissional, sei dos perigos
do esporte e nunca me envolvi em um acidente premeditada-
mente. E podem estar certos que isso nunca vai acontecer comi-
go. Não tive culpa, foi uma circunstância de corrida e, honesta-
mente, acho que não merecia levar a punição de 30s que recebi
dos comissários, o que me fez cair para a 13ª colocação.

Naquela última volta, o Rubinho, o Justin Wilson (10º) e eu for-
mávamos um grupo compacto disputando a 8ª colocação. Foi aí
que apareceu na nossa frente os pilotos retardatários Katherine
Legge e Ed Carpenter. Para evitar uma colisão, o Carpenter e o
Rubinho tiveram de frear um pouco antes. Só que eu vinha em-
balado porque, uma curva antes, Wilson tentou me passar e eu
fiquei na parte interna da freada para que ele não tentasse algu-
ma coisa. Foi aí que Rubinho apareceu de repente na minha
frente e eu não consegui evitar o contato. Tanto o Rubinho sabe
que não foi de propósito e aceitou meu pedido de desculpas.

Mas é isso aí, pessoal, bola pra frente e a próxima coluna eu já
escrevo direto do Brasil. Até lá e vamos que vamos! (press@helio-
castroneves.com e www.twitter.com/h3lio).

Opinião

ARRUMANDO AS MALAS
PARA A CORRIDA NAS
RUAS DE SÃO PAULO

HELIO CASTRONEVES

Bellucci cai 
uma posição 
no ranking 
TÊNIS. O Brasil segue com
dois representantes entre
os 100 melhores do ran-
king da ATP, divulgado on-
tem. Thomaz Bellucci, me-
lhor brasileiro na lista,
perdeu uma posição e,
agora, aparece em 45º. Já
João Souza, o Feijão, se
manteve em 99º. METRO

Imprensa
italiana detona
Felipe Massa
FÓRMULA 1. Depois de três
corridas na temporada,
Felipe Massa é o único pi-

loto das escuderias gran-
des do grid que ainda não
pontuou. 

Depois da 13ª colocação
em Xangai, no GP da Chi-
na, a imprensa italiana
não perdoou o brasileiro
da Ferrari. 

De acordo com o colu-
nista Stefano Mancini, 
do jornal “La Stampa”, 
a Ferrari gostaria de in-
troduzir um terceiro car-
ro, mas continua corren-
do com apenas um piloto.
“Massa é uma presença
inútil na pista: ainda 
não fez nenhum ponto
para o time e é só repre-
senta desperdício de ga-
solina. Serve para testar
na sexta-feira, só isso”,
disparou.

Depois da prova, Felipe
Massa reclamou muito da
falta de velocidade final
que o seu carro apresen-
tou. METRO

Festinha de
Berlusconi tinha
garotas com cara
de Ronaldinho
EU, HEIN. A modelo marro-
quina Imane Fadil deta-
lhou que meninas usa-
ram uma camisa do Mi-
lan e uma máscara com o
rosto do jogador Ronaldi-
nho Gaúcho, hoje no Fla-
mengo, durante uma das
festinhas erótica na man-
são do ex-primeiro minis-
tro italiano e proprietário
do clube milanês, Silvio
Berlusconi.

A garota participou on-
tem de uma audência so-
bre as festas promovidas
por Berlusconi. De acordo
com Imane, também era
comum ver garotas com
roupas de freiras durante
as orgias. METRO

Breves

“A Portuguesa
pede desculpas
humildemente 
à sua torcida 
pela campanha 
no Paulista.”
COMUNICADO OFICIAL DO CLUBE
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